Den første helgen i advent ble «Lys Våken» arrangert i Hafslundsøy
kirke og da ble det blant annet arrangert fakkeltog til Coop Extra og
sang ved butikken. Flere bilder fra «Lys Våken» på side 9.
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Tirsdag 15. jan kl 11:00:
i Betania.
Program
forFormiddagstreff
VI-normisjon
Torsdag 17. jan kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle
desember
- januar
Menighetssenter.
Kari Mangerud
Alvsvåg: Høysangen.
Søndag
27. jankl.kl17.00:
17:00: Storsamling i Hasle MenigSøndag
1. februar
Storsamling
på
Hasle
menighetssenter.for store og små.
hetssenter. ”Glede”
- Bønnevandring
«Tør vi å gjøre som Peter?» med Kirsten Brandt.
Torsdag 31. januar er det årsmøte for medlemmene
våre i Hasle menighetssenter.
Torsdag 12. februar kl. 19.00:
Søndag 10. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Undervisningskveld på Hasle menighetssenter.

Torsdag 14. feb kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle

Vinterweekend
13.-15 februar.
Vi reiser
til Mesnali
leirsted.
Menighetssenter.
Jobs bok.
Taler:
Runo Lilleaasen.
Søndag
1. mars
17.00:
Tirsdag
19. kl.
feb
kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.
Storsamling
på
HasleSangvennene
menighetssenter.
Andakt v Leif Sjølie.
synger.
«Kan man tjene sammen i tvil?» med Ellen Slettevold

Søndag 24. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Torsdag
12.3.
mars
kl. kl
19.00:
Søndag
mars
17:00: Storsamling i Hasle MenigUndervisningskveld
hetssenter. Tema: Å Tjene. Taler: Kirsten Brandt.
konsert med Renate Lernes med band i Hafslundsøy kirke.
Søndag 10. mars kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag
29 mars
kl. 11.00:
Torsdag
14. mars
kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle
Vi deltar på palmesøndagsgudstjeneste i Varteig

Menighetssenter. Tema: Forkynneren. Taler: Ingrid
Dorthea Levinsen.

Storsamlingene er lagt opp for hele familien.
Undervisningskveldene
først og
fremst beregnet på
voksne.
Tirsdag 19. mars kler11:00:
Formiddagstreff
i Betania.

Andakt
Olav Myhre.
Vil du v
haFinn
en påminnelse
på SMS når et møte nærmer seg?
Kine Bergerud,
mob 977
95 376
MandagGi1.beskjed
april (2.tilPåskedag)
kl 12:00:
Friluftsgudseller
på
e-post:
tjeneste på Grinderød i Skjebergdalen.
kinember@broadpark.no.
Søndag 7. april kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Mer
om kl
oss17:00:
på
normisjon
Søndag 7.
april
Storsamling-- tør
i Hasle
Menighetstjene sammen i tro
www.vi.normisjon.no
senter.
Tirsdag 15. jan kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.

Torsdag 17. jan kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle
Menighetssenter. Kari Mangerud Alvsvåg: Høysangen.

Storsamlingene er lagt
opp for
hele familien.
Velkommen
til
konserten
Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne.
VÅRTEGN
Vil du ha en påminnelse
på SMS når et møte nærmer seg?
Søndag 27. jan kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighetssenter. ”Glede” - Bønnevandring for store og små.
Torsdag 31. januar er det årsmøte for medlemmene
våre i Hasle menighetssenter.
Søndag 10. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Torsdag 14. feb kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle
Menighetssenter. Jobs bok. Taler: Runo Lilleaasen.
Tirsdag 19. feb kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.
Andakt v Leif Sjølie. Sangvennene synger.
Søndag 24. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 3. mars kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighetssenter. Tema: Å Tjene. Taler: Kirsten Brandt.
Søndag 10. mars kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

i Hafslundsøy
kirke
12.mars
19.00.
Gi beskjed til
Knuttorsdag
Holmen, mob
909 77kl
805

Medvirkende: eller på e-post: koholm@online.no.
Torsdag 14. mars kl 19:00: Undervisningskveld i Hasle
Menighetssenter. Tema: Forkynneren. Taler: Ingrid
Renate Lernes, sang
Per Øyvind
sang
Dorthea Johannessen,
Levinsen.
Mer om oss på Lars
www.vi.normisjon.no
Tirsdag 19.Torp,
mars kl 11:00:
Formiddagstreff i Betania.
Jørgen Dahlback, gitar
Martin
bass
Andakt v Finn Olav Myhre.
Mandag 1. april (2. Påskedag) kl 12:00: FriluftsgudsKetil Furberg, perkusjon

tjeneste på Grinderød i Skjebergdalen.
Søndag 7. april kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 7. april kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighetssenter.

Billettpris: kr. 150

Storsamlingene er lagt opp for hele familien.
Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne.
Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg?
Gi beskjed til Knut Holmen, mob 909 77 805
eller på e-post: koholm@online.no.
Mer om oss på www.vi.normisjon.no
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Ingen forsetter
Det er høysesong for nyttårsforsetter.
Vi skriver januar, og med nytt år kommer nye muligheter. Det er naturlig at vi gjør oss
tanker ved et årsskifte. Tanker om det som har vært og om hva som kommer. Tanker
om det som ikke ble slik vi håpet, og drømmer og håp som kanskje kan bli. Det er nesten
høytidelig å stå med en ny kalender i hånden, og 365 ubrukte dager. Men jeg tror ikke
jeg kommer til å endre så mye på hvordan jeg lever mitt liv dette året heller… Jeg har
ingen nyttårsforsetter…
Derimot gleder jeg meg over alt som fortsetter inn i det nye året. Forholdet til mennesker jeg er glad i. En jobb jeg trives med. Spennende oppgaver å gå inn i. Morsomme
utfordringer som kommer.
Også er jeg spent på hva året bringer av utfordringer som ikke er morsomme. Vi kjenner ikke dagene våre før vi får dem, og den spenningen må vi leve med – også ved et
årsskifte – men egentlig hele tiden.
Derfor er jeg glad for at vi også i dette året, og i nye dager kan ﬁnne hvile i ordene fra
Bibelen:
Jesus Kristus er i går og i dag den samme,
ja, til evig tid. (Hebr 13,8)
Jesus, som også har sagt:
Jeg er med dere alle dager inntil
verdens ende. (Matt 28, 20).
Uansett hva året 2015 bringer av gode eller vonde
dager kan vi hvile i dette: Vi møter ikke dagene
alene. Vi lever i Guds omsorg. Guds ansikt lyser
over oss med sin nåde.
Det fortsetter – også når forsettene kanskje ikke
lykkes…
Godt nytt år!
Ingrid prest
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Lars Peter Gill var prest i Varteig fra 1890 til 1906, og viet det tyske
paret. Når valget falt på Varteig, spekulerte Sarpen den gang i
om de andre prestene i distriktet ikke behersket tysk.
(Foto: D. G. Nyblin.)

Brudevielse på tysk
i Varteig kirke

Søndag 19. mars 1899 ble det foretatt en ganske unik vielse i kirken, og avisa
«Sarpen» hadde derfor lørdag 25. mars en artikkel om dette.
Vi siterer:
« Det er visst sjelden det hender i en Landsbykirke, at nogen kirkelig Handling forrettes i det tydske Sprog.
Dette var dog Tilfældet i Varteig Kirke Søndag den 19de Marts, idet en Montør Leonard fra Hafslund
med sin Forlovede blev viet strax efter Gudstjenesten. Brudeparet var Tydskere, hvorfor baade Talen og
Vielsen forrettedes i det tydske Sprog.
Rygtet var sivet ud
Omtrent alle, som havde oververet Gudstjenesten, ventede og bivaanede Brudevielsen, da man naturligvis
var nysgjerrige efter at høre hvorledes Handlingen tog sig ud i et fremmed Sprog; thi skjøndt Brudgommen kun et Par Dage forud havde været hos Presten, var dog Rygtet sived ud om, at Handlingen skulde
foregaa paa Tydsk.
Nu bagefter gaar Folk og studerer paa, hvorfor disse reiste den lange Vei og til Varteig for at faa knyttet
det uløselige Baand. Sarpsborg eller Skjeberg var jo nærmere. Mon Presterne der ikke kan sin Tydsk,
spørger man.»

Forlovere fra Lunde

Presten i Varteig kunne altså sin tysk. Lars Petter Gill var
sogneprest i Varteig fra 1890 til 1906, og vi må derfor gå ut
i fra at det var han som foretok vielsen.
Brudeparets forlovere var brødrene Georg og Marius Simensen Lunde, oppvokst på Nedre Lunde. På 1890-tallet bodde
Georg selv i flere år i Tyskland, og kona Amalie Fredrikke
Marie Bøge var fra Rensburg i Tyskland.

før og nå
Varteig menighetsblad

Da brødrene var forlovere for det tyske paret
i 1899, var Georg verksmester på Hafslund,
og broren var arbeidsformann. Samme sted
hvor brudgommen altså var montør. Georg og
Marius bodde for øvrig i portnerboligen ved
Karbitfabrikken.
Med sitt arbeid på Hafslund er det høyst
sannsynlig at brødreparet som arbeidskamerater var blitt kjent med den tyske montøren.
Muligens kjente Georg og Leonhard hverandre
også fra tiden da Georg bodde og arbeidet i
Tyskland. Dette kan nok i så fall ha innvirket
sterkt på at Varteig kirke ble valgt for vielsen.
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Slik har sogneprest Lars Petter Gill ført inn den tyske vielsen i ministerialboka
for Varteig. Forlovere var brødrene Marius og Georg Simensen Lunde, oppvokst
på Nedre Lunde.

Romersk-katolsk døpt

Når det gjelder brudeparet, kan vi i kirkeboka
Slik så Varteig kirke ut da Babette Völke og Leonhard Rohauer lovte hverandre
finne noen opplysninger om de to. Han het
evig troskap søndag 19. mars 1899. Eksakt tidspunkt for når bildet er tatt, vet vi
Leonhard Rohauer og var født 15. juli i 1874 i
ikke. Det er imidlertid på det rene at kirkeinteriøret må være fotografert før den
Nürnberg og var romersk-katolsk døpt samme
store restaureringen i 1911.
sted 26. juli i 1874. Faren het Georg Rohauer
(Foto: Ukjent.)
og var maskinist.
Bruden het Babette Völke og var født 27. mai 1881 i Dinkesbuhl (en liten by litt syd-vest for Nürnberg). Hennes foreldre var
fabrikant Christian Völke og hustru Johanna. Babette ble konfirmert 18. mars i 1894.

Kraftutbygging

Da Sarpefossen skulle bygges ut, tok Knud Ørn Bryn kontakt med firmaet Schuckert & co i Nürnberg for å skaffe kapital.
Utbyggingen startet i 1896, og Schuckert bidro ikke bare med penger, han brakte også med seg flere erfarne arbeidere.
Vi antar at montør Leonhard Rohauer var en av dem. Det styrkes av at det i kirkeboka for Varteig er oppgitt at Leonhard
hadde gått til alters siste gang 02.12.1896 i Nürnberg i sin katolske kirke. Videre kan vi gjette på at da han hadde jobbet noen
år her i landet, og Babette i mellomtiden hadde rukket å bli nesten 18 år, fikk Leonhard henne til å komme den lange veien
fra Tyskland til Sarpsborg.
Vi har dessverre ikke lykkes i å finne ut om ekteparet Rohauer ble boende her i distriktet, eller om de dro tilbake til Tyskland.
Kanskje er det noen av leserne som vet noe om det?
Solveig Rød og Øistein Bøe
Før og nå
I serien «Før og nå» er tanken å presentere en artikkel i hvert nummer av Menighetsbladet, bygd på et gammelt og et nytt
bilde fra samme sted.
Varteig Historielag har tatt på seg ansvaret for artikkelserien.
I nr. 6/2011 ble Snoppestad gård presentert, 1/2012 Vestby gård/planteskole, 2/2012 AT-leiren i Varteig, 3/2012 kirkestallene
i Varteig, 4/2012 Helgeby søndre, 5/2012 Ise stasjon, 6/2012 Øya-skolen som brant, 1/2013 Rud/Køya, 2/2013 Varteig Meieri,
3/2013 Nipebrua, 4/2013 Harehytta, 5/2013 prestegården i Varteig, 6/2013 Ragnar Berg Kolonial på Øya, 1/2014 bensinstasjoner, 2/2014 Nordkroken, 3/2014 Bygdehallen, 4/2014 Rødgårdene 5/2014 Oluf Davidsen Ulvetangen og 6/2014 lottbrukeren
på Helgeby og Skjeggeby..,
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015:

I kriser er vann kritisk

Familien: Muhammed Irshad og familien hans ﬁkk livet totalt endret når ﬂommen rammet landsbyen. Huset ble fullstendig ødelagt, og den yngste datteren, Sadia (2), er
blitt syk av det forurensede vannet. (Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp.)

Klimaendringene fører til ﬂere og verre katastrofer,
og truer menneskers tilgang på rent vann. I høst overlevde Muhammed og familien så vidt den dramatiske
ﬂommen i Pakistan.
Det er de fattigste som rammes hardest
av klimaendringene, enten det er i tyfon
på Filippinene, tørke i Etiopia eller flom
i Pakistan.
En av dem som nylig har fått merke
dette på kroppen, er Muhammed Irsdad. Han er gift og har 3 barn, og bor i
landsbyen Basti Riaz Abad i Pakistan.
En morgen, tidlig i oktober, kom flommen til landsbyen. Og den kom brått.
- Vannet kom i stor fart fra kanalen,
og jeg måtte ta med familien og løpe i
trygghet. Vi løp til nærmeste landevei,
som ligger litt høyere enn resten av
landsbyen. Slik berget vi livet, forteller
Muhammed.

Ble syk av vannet

Familien ble boende på denne landeveien uten ly i over en måned, ventende
på hjelp. Da flommen kom, hadde de
ikke tid til å ta med verken husdyr eller
eiendeler. Huset ble fullstendig ødelagt
og husdyrene druknet.
- Vi har aldri opplevd flom i landsbyen
før, det er noe helt nytt, sier Muhammed.
Flommen hadde store konsekvenser for
Muhammeds familie. Tidligere jobbet
Muhammed som sikkerhetsvakt og hele
storfamilien var avhengige av inntekten

hans. Etter flommen måtte Muhammed
være sammen med familien og han mistet derfor jobben. I tillegg har flommen
gjort at drikkevannet er forurenset.
- Datteren min på to år har blitt syk
av å drikke vannet etter flommen. Det
er så vidt vi hadde råd til å betale for
medisinene hun trenger for å overleve,
forteller han alvorlig mens kona holder
datteren tett inntil seg.
Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var
en av de første organisasjonene som
kom til Basti Riaz Abad. De skal gi
Muhammed og landsbyen nye hånd-

Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å hjelpe.
22.-24. mars går Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon
2015 av stabelen. Dette er
menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør det
mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med rent
vann når katastrofen
rammer. Derfor håper vi
du vil støtte fasteaksjonen i Varteig, enten ved
å stille som bøssebærer
eller med penger i bøssa.
Vi oppfordrer deg også
til å bruke stemmen din
i fasteaksjonens klimakampanje og slik bidra
til å stoppe klimakrisen.
pumper, latriner, hygieneutstyr og sikre
at landsbyen igjen får trygt vann.

Du kan hjelpe

I kriser er vann kritisk. Derfor er vann
noe av det aller første Kirkens Nødhjelp
stiller med i katastrofer. De sørger for
rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig
jobber de sammen med folk i utsatte
områder for å forebygge den neste
naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp
jobber i tillegg med å påvirke politikere
og andre beslutningstakere til å stanse
klimaendringene.

FASTEAKSJONEN 2015

22.–24. MARS
I kriser er vann kritisk!
Vi er der i katastrofen
med rent vann.
Nå trenger vi deg.

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr)
eller ring 820 44 088 (200 kr) eller
benytt kontonummer 1594 22 87493
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Prost Kari Mangrud Alvsvåg overrakte Leif Levinsen blomster. (Foto: Ketil Strebel)

Fra prostiprest til
frivillig medarbeider

Ved årsskiftet gikk en kjær prest av med pensjon. Og
Varteig og Hafslundsøy ﬁkk en ny, frivillig medarbeider. Etter 38 årsom lønnet prest fortsetter Leif Levinsen
sitt virke uten å stå på Den norske Kirkes lønnsbudsjett.
Leifs overgang til pensjonistenes rekker ble markert på hans første dag
som pensjonist, ved gudstjenesten i
Hafslundsøy kirke første nyttårsdag.
Hans første dag som pensjonist...? Det
var han som holdt søndagens preken
under gudstjenesten...
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe,
og menighetsrådets nestleder Bjørn
Langerød inviterte til en fest med blandede følelser: En avholdt prest blir penSokneprest Ingrid D. Levinsen, prost Kari
Mangrud Alvsvåg og den nybakte pensjonisten Leif Levinsen åpner kakebordet.
(Foto: Sverre S. Aarmo)

sjonist, men menigheten får samtidig
en ressurssterk frivillig medarbeider.
For Leif Levinsen har gitt klar beskjed
om at han skal være aktiv i menigheten
også i tiden fremover.
- Jeg velger å si at vi feirer velkomsten
til en frivillig medarbeider, sa Langerød.

Kjære potet

Prost Kari Mangrud Alvsvåg var også i
tvil om hun skulle gratulere Leif.
- Kjære kollega, arbeidstager og potet,
sa prosten. – Potet, for du kan gjøre alt,
og du gjør det skikkelig. Du er like flink
med barna under «Lys våken» som du er
i politimesterens stab når det oppstår
kriser. Leif gir seg aldri og han sier
alltid «ja».
Kari Mangrud Alsvåg konstaterte at
Leif er glad i prestetjenesten, han er
glad i Jesus og han er glad i mennesker.

Utfordret til solosang

Som menighetsrådets representant
takket Bjørn Langerød for innsatsen i
Varteig sokn og ønsket ham en fin tid
som aktiv pensjonist. Han overrakte
også et gavekort fra menigheten.
Langerød hadde en utfordring til den
ferske pensjonisten: Leif er kjent som
en habil sanger, og menighetsrådets
nestleder hadde et ønske om å høre

Leif Levinsen sang solo, akkompagnert
av Knut Bøe.
solosang: «Mitt hjerte alltid vanker».
Noe overrumplet tok pensjonisten
utfordringen, akkompagnert av Knut
Bøe på piano.
Leifs ektefelle, sokneprest Ingrid Levinsen røpet at hun har gruet seg til denne
dagen. Det fordi en meget god kollega
ble pensjonist. Hun kunne fortelle om
et meget godt samarbeid og takket for
det. Og hun la også til at hun har sett
fram til muligheten for litt flere frihelger sammen.

Herren har vært med

Leif Levinsen understreket at Herren
har vært med gjennom 38 år som ordninert prest. Han sa også at prestetjenesten fortsetter, dog ikke som lønnet
prest på Kirkens lønnsbudsjett. Han
gleder seg til å fortsette sitt arbeid i litt
andre former.
Og den flotte prekenen Leif holdt i
Hafslundsøy kirke første nyttårsdag
blir neppe den siste. Erfaringene tilsier
at pensjonerte prester innemellom blir
utfordret til å vikariere litt.
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Din kirke, du bestemmer!

Kirkevalget er igang!

Er du medlem av Den norske kirke? Har du meninger om innholdet i gudstjenesten eller din lokale
kirkes tilbud til barn og
unge? Til høsten er det
Kirkevalg igjen. Arbeidet
med å ﬁnne kandidater til
Varteig menighetsråd er i
gang.

Ti gode grunner til å stille som kandidat
til Kirkevalget 2015
• Du bidrar til å holde lokalkirken
levende
• Du blir del av et kristent fellesskap
• Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
• Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
• Du får innblikk i- og påvirker de demokratiske prosessene i kirken
• Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet
• Du kan sørge for at din kirke er en
åpen og inkluderende kirke
• Du kan påvirke aktivitetstilbudet i
nærmiljøet ditt
• Du får nyttig styreerfaring som du
kan bruke i andre sammenhenger
• Du kan oppdage nye sider ved deg selv

Nå har du mulighet til å påvirke kirken lokalt.
Alle som bor i Varteig sokn, som er
medlemmer av Den norske Kirke og som
har fylt minst 18 år i løpet av 2015 kan
stille til valg. Alle som har fylt minst 15

Ved Kirkevalget skal det både stemmes
på menighetsråd og lege kandidater til
bispedømmerådet. Bispedømmerådene
utgjør til sammen Kirkemøtet.

år i løpet av 2015 har stemmerett ved
Kirkevalget.
Kirkevalget 2015 holdes samtidig med
valg til fylkesting og kommunestyrer
13. og 14. september 2015.

På www.kirken.no/valg kan du finne
fakta om kirkevalg, stemmeveiledning,
spørsmål og svar.

Nominasjonsprosessen
videre

En nominasjonskomité bestående av
Kristin Sikkeland, Knut Bøe og Thorleif
Thalberg arbeider med å finne fram til
kandidater til menighetsrådsvalget.
Dersom du vurderer å stille til valg som
medlem av Varteig menighetsråd er du
velkommen til å ta kontakt med et av
medlemmene i nominasjonskomitéen.

ENDELIG TORSDAG!

UNGDOMSKVELDER I HAFSLUNDSØY KIRKE:
15. januar, 12. februar, 19. mars, 16. april kl. 19-21!
BILJARD, BORDTENNIS, DART, PRAT OG MAT, VENNER
OG LYSTENNING MED ORD FOR KVELDEN.
Bli med! Hilsen lederne: Jan Øivind, Eskil, Adrian, Henrik, Kirsten og Ove
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En ﬂott gjeng med lys våkne og etterhvert litt trøtte
barn, ungdomsledere og
voksne var sammen på
Lys Våken adventsnatt i
Hafslundsøy kirke. Det var
lek, Lys våken sang og dans,
hobbyverksted, pizza. boller og kos, bibelfortelling,
lystenning, gudstjenesteforberedelse og feiring og
mye annet.
Ikke minst fakkeltog til
Coop extra, der vi sang
utenfor butikken. Sang, ja!
Det var jo den helgen med
salmesang over det ganske
land, og vi var med! Alle Lys
Våken-deltakerne og ungdomslederne fikk til odel
og eie sin egen salmebok,
og det var stas! Mye glede
over å få synge fra egen
salmebok!
Takk til alle som var med!
Dette var ﬁnt!
Hilsen Kirsten
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0-1 år, tirsdager kl. 11-13
på Hasle menighetssenter
27. januar
3. februar

10. februar
24. februar

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30,
Hasle Menighetssenter
3. mars
25. mars
8. april

15. april
22. april
for barn 0 - 1år,
avsluttet for vårhalvåret

3 – 6 år, onsdager kl. 17.30 – 18.30,
Hasle Menighetssenter
4. februar
4. mars

for barn 1-3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30
april
i15.
Hasle
menighetssenter:
30. mars, 6. april og 13. april

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:
Barnekor med barn 3-6 år,

18. mars kl. 17.30, Varteig kirke: Hverdagsgudstjeneste
annenhver onsdag kl 17.30
22. april kl. 17.30: Semesteravslutning / vårfest.
i Hasle menighetssenter:
Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578

30. mars

13. april

Kontaktperson for barnesang
Kirsten Brandt, tlf 936 37 578
eller Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47.

Varteig menighetsblad
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Hei alle dere som er 5 år (eller kanskje fylt 6
år i januar) – og familien deres!
Onsdag 28. januar er dere veldig velkommen til kirkekino i
Hafslundsøy kirke!

Vi starter kl. 17.00 med

HEI ALLE SOM
FYLLER 4 ÅR I 2015!
Her kommer en invitasjon til å
få kirkeboka for 4-åringer på
Hafslundsøy!
Søndag 25. januar kl.11.00 er du
velkommen til familiegudstjeneste
i Hafslundsøy kirke. Da kan du få
din egen kirkebok! Du og familien og
fadderne dine er spesielt velkommen til denne merkedagen.
Barnekoret Minsten deltar med
sang og glede, og vi får være med!
Hilsen
Varteig menighet
Kontaktperson: menighetspedagog
Kirsten Brandt, tlf. 93637578

å spise pølser og potetmos,
så dere trenger ikke spise
middag hjemme før dere
kommer.
Etterpå ser vi filmen om kirkerottene Vesle og Fredo.
Vi får se hvordan de finner
fram til en kirke og hva som
skjer når kirkekattene kommer.
For å vite hvor mange pølser vi skal kjøpe, er det fint om
dere sender en mail og melder dere på til
kirsten.brandt@sarpsborg.com
eller sms til Kirsten på tlf. 93637578. Si fra hvor mange i
familien som kommer, og om dere har allergi eller annet vi
skal ta hensyn til!
Hilsen Kirsten Brandt. Menighetspedagog i Varteig og
Hafslundsøy

I Varteig er det utdeling av boka i
september.

Bli med, bli med, bli med!
OPPDAG BOKA SOM HAR FORANDRET VERDEN!

Liker du å være sammen med venner, spise sammen, løse koder, ha konkurranser og finne ut mer om Bibelen, om Gud og Jesus?
Vil du lære Kode B dansen?
Kode B er i Hafslundsøy kirke torsdagene 29. januar,
26.februar, 26. mars og 23. april kl. 17.30 – 19.30 –
og er for dere som går i 5. og 6. klasse!
Meld deg på til: Kirsten Brandt. Skriv navn, adresse, tlf. nr.
Si fra om det er noe vi skal ta hensyn til med mat eller annet.
Frist for påmelding er 27. januar.
E post: kirsten.brandt@sarpsborg.com
Tlf. 93637578
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Program for Hasle KFUK/KFUM
6. februar kl. 19.30: Årsmøte på Menighetssenteret
Kretsens sekretær, Berit Loe, kommer.
28. mars: Dugnad på Tjellholmen.
17. april, kl. 19.30, menighetssenteret:
Tekstverksted
5. juni: Tur til Lilledal, Skjebergdalen.

Vel møtt til arrangementene!

Program for
Varteig Bygdekvinnelag
17. februar kl.19.00, Bygdehallen i Varteig:
Møte
17. mars kl.19.00, Vestvoll:
Besøk fra Boots apotek
12. og 19. mai kl.17.00, Vestvoll:
Steking av lefser
Vi inviterer med oss interesserte.
26. mai kl.18.00, Bergrud gård:
Sommeravslutning på Bergerud gård
21.juni, Bygdehallen:
Bygdedagen i Varteig

Breidablikks
venner
Breidablikks venner
har møter på
Breidablikk
følgende dager:
Fredag 20. februar kl. 19.00:
Årsmøte.
Fredag 20. mars kl. 19.00
Fredag 17. april kl. 19.00
Søndag 17. mai kl. 18.00:
Fest.
Fredag 19. juni kl. 19.00
På møtene har vi forskjellig program, andakt, sang
m.m.
Bevertning. Utlodning.
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Slekters
gang

Døpte:

Hafslundsøy kirke:
Coreene Kaye Zee
Bacnis Corpuz
Martika Andrea Pedersen
Lukas Alvin Karlsen
Daniel Angel Reid Karlsen
Varteig kirke:
Martin Småberg
Ella Kristine Svendsen

Døde:

Jan Erik Bratteli
Reidar Wilhelm Kristiansen
Britt Marie Pedersen
Inger Kvarsnes Hugsted
Hans Olav Bergerud
Guttorm Jensen
Olaf Lorang Johansen Wang

Trenger
du noen
å snakke med?

Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

Telefon: ................. 69 12 35 97
Telefax: ................. 69 12 36 13

Epost: varteig.prestegjeld@
sarpsborg.com
www.sarpsborg.kirken.no
Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 95
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen
@sarpsborg.com
Soknepresten kan nås på mobiltelefon når hun ikke er på
kontoret.
Daglig leder
Anne-Mari S. Meier:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
E-post:
amm@sarpsborg.com
Prostiprest Leif Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 15 18 18
Mobiltelefon: ........... 414 40 947
E-post:
le-levin@online.no
Menighetspedagog
Kirsten Brandt:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 81
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com

Kontortid:
Daglig leder
Onsdag: ................ 10.00 - 13.00
Torsdag: ............... 10.00 - 13.00
Sokneprest treffes sikrest
Onsdag: ................. 10.00 - 12.00

Organist i Varteig kirke
Tom Rønningsveen:
E-post:
tom.roenningsveen@sarpsborg.com
Kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:
Telefon mobil: .......... 413 01 166

E-post: bjarnearntsen@hotmail.com

Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Ove Brand:
Telefon mobil:. ......... 412 65 320
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com
Menighetsrådsleder
Kjell Lunde:
Telefon privat: ......... 69 13 13 03
Epost: kjell.lunde44@gmail.com
Varteig Menighetsblad
Adresse:
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
Epost:
varteig@menighetsblad.net

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300
www.kirkens-sos.no

Din totalleverandør
av byggevarer
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HASLE
MENIGHETSSENTER

passer utmerket til private selskaper:
- jubileer
- bursdagsfeiring
- konfirmasjoner
- minnesamvær
Senteret har et velutstyrt kjøkken med
kjølerom og servise m.v.
Ring i god tid for bestilling:
Bjørn Kristiansen,
telefon 69 13 13 51, mobil 916 64 166,
eller epost: bjkr47@gmail.com.

Ønsker du
besøk?

Kjenner du noen som trenger
besøk,
eller vil du bli besøker?
Kontakt
Varteig menighetskontor,
tlf 69 12 35 97.

Ønsker du å annonsere i
Varteig Menighetsblad?
Informasjon om priser etc.
får du ved henvendelse til
menighetskontoret,
telefon 69 12 35 97

Vivo bokhandel

(tidl. Bok&Media)
– din spesialbokhandel i Østfold
tlf: 69 15 14 69
epost: torp@vivobokhandel.no
Velkommen til handel med mening!

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri
3. Halden Storsenter
7. Iseveien senter		
8. Stortorget Rakkestad

69 133460
69 187895
69 877014
69 221518

Fax kontor		

69 133470

I over 80 år har vi bakt brød og kaker!
Vi baker fortsatt på den «gammeldagse» måten, og bruker råvarer av beste kvalitet.
Dette gjør at våre varer har en utmerket
smak, holdbarhet og aroma!
En av våre mange spesialiteter er:
GRISLA BRØD Er bakt med surdeig.
Prøv ett da vel!
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag
Søndag 15. februar

Fastelavnssøndag
Joh 12,20–33
Jes 53,1–5 og 1 Kor 1,18–25
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar
Bostrøm. Offer til menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 22. februar

1. søndag i fastetiden
Matt 16,21–23
1 Mos 4,1–7 og 1 Kor 10,10–13
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Levinsen. Offer til Normisjon region
Østfold.

Søndag 1. mars

Varteig kirke.

Søndag 25. januar

4. søndag i åpenbaringstiden
Joh 9,1–7.35b–38
2 Mos 3,10–12; 4,10–16 og Rom 9,20–24
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Utdeling av 4-årsboka.
Offer til menighetens misjonsprosjekt.

2. søndag i fastetiden
Luk 7,36–50
1 Mos 3,8–15 og Rom 5,17–19
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 8. mars

3. søndag i fastetiden
Mark 9,17–29
Job 2,1–10 og Ef 6,10–18
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar Bostrøm. Offer til Kirkens ressurssenter
mot vold og seksuelle overgrep.

Søndag 1. februar

Såmannssøndag
Mark 4,26–34
Jer 20,7–9 og Rom 10,13–17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar
Bostrøm. Offer til Bibelselskapet.

Søndag 8. februar

Kristi forklarelsesdag
Mark 9,2–13
2 Mos 3,1–6 og 2 Pet 1,16–18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Karnevalsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid.

Med forbehold om endringer.

Hafslundsøy kirke

Søndag 15. mars

4. søndag i fastetiden
Joh 3,11–16
4 Mos 21,4–9 og 2 Kor 5,18–21
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog
Kirsten Brandt. Tårnagenter. Offer til
menighetens trosopplæringsarbeid.

Søndag 22. mars

Maria budskapsdag
Luk 1,46–55
Jer 33,14–17 og Ef 1,3–6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Edgar
Bostrøm. Offer til Den evangelisk lutherske kirke i Det Hellige land og Jordan.

Søndag 29. mars

Palmesøndag
Matt 26,6–13
Jes 56,6–8 og Rom 3,21–26
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog Kirsten Brandt. Kode B. Offer
til menighetens trosopplæringsarbeid.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy
VELKOMMEN TIL

HAFSLUNDSØY
BARNEGOSPEL!

Varteig
Historielag
Vi startet møtevirksomheten på nyåret
mandag 12. januar da Per E. Lundh
kåserte om tømmerfløtingen fram til
Visterflo og arbeidet rundt tunnelen
i Eidet. Programmet framover er som
følger:
Mandag 9. februar kl. 19.00:
Årsmøte i Peisestua på Bygdehallen.
Innkalling er sendt medlemmene.
Umiddelbart etter at klubba har falt,
vil Trond Svandal kåsere om 1814 og
slagene i Østfold.

Vi er et kor for alle barn i skolealder.
Annenhver tirsdag øver vi i
Hafslundsøy kirke kl. 17.30 – 19.00.
Øvelsene 27. januar, 10. februar osv.
Hilsen
Tom Rønningsveen og
Kirsten Brandt, tlf. 93637578

Undervisningskvelder
vårhalvåret 2015
Undervisingskveldene som er på
Hasle menighetssenter en gang i
måneden, er et samarbeid mellom
Varteig menighet og VI-Normisjon:
Torsdag 12.februar kl. 19.00:
Ingrid D. Levinsen: «Den fortapte sønn vender hjem».
Torsdag 12.mars kl. 19.00:
Er det ikke undervisningskveld. Det er konsert i Hafslundsøy kirke.
«Vinterlys - en konsert om håp og livsglede» ved Renate Lernes og Per Øivind
Johannessen med band. Billettpris kr. 150,00. Se annonse side 2.
Torsdag 9. april kl. 19.00:
Emmausvandrerne ved Ingrid D. Levinsen
Torsdag 21.mai kl. 19.00:
Livsmot og trosmot v/ Sigmund Danielsen

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Vi har formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
hver 4. tirsdag i måneden::
27. januar
24. februar
24. mars
28. april
26. mai
På disse formiddagstreffene har vi variert program, hyggelig samvær, bevertning, sang, andakt og utlodning.

Du er hjertelig velkommen!

Mandag 9. mars kl. 19.00:
(Merk endret møtedato.)Møte i
Peisestua på Bygdehallen. Hans
Christian Westgaard forteller om
kolerakirkegårdene, med utgangspunkt
i kirkegården på Sandbakken.
Mandag 13. april kl. 19.00:
Solveig Rød viser bilder og forteller
historien om våpenslippene i
Sarpsborg-distriktet under andre
verdenskrig.
Lørdag 30. mai:
Tur til Kongsvinger Festning. Mer
informasjon kommer over påske.
Søndag 21. juni:
Bygdedagen i Varteig
Alle er hjertelig velkommen til våre
arrangementer, og ta gjerne med
deg en bekjent! Det er bevertning og
loddsalg på alle møter.
For dem som eventuelt ikke har
fått anskaffet seg historielagets
kalender for 2015, er det fortsatt et lite
restopplag for salg (kr. 80). Ta kontakt
med Solveig Rød. Vi minner også om
at historielaget har Inga-hefter for salg
(100 kr for 2014-utgaven, moderert
pris for eldre utgaver), og likeså de tre
DVD’ene med skolefilmen fra 1959/
bygdefilmen fra 1961, kommunefilmen
fra 1984 og fløterfilm/1861-skuespill
(stykkpris kr. 170). Bestilling kan skje
til historielagets tillitsvalgte, eller på
varteighistorielag@gmail.com
For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.no

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 3. mars.

Styret

